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Uit de Bocht
Dit betekent dat we deze week morgen (en
mogelijk ook nog vrijdag) beide ingangen aan
de speelplaatskant nog niet kunnen gebruiken.
Na de kerstvakantie zijn alle vier de in- en
uitgangen zeker weer te gebruiken.
Reflectionday
Wij zijn inmiddels 3 weken actief onderweg met
REFLECTIONDAY. Alle scholen
(schoolomgeving) zijn bezocht en dit wordt
voortgezet tot 21/1/2018. We ontvangen veel
foto's, ook van de ouders, maar dat mogen er
uiteraard nog meer worden.
Zo kunnen we samen tot de juiste prijswinnaars
komen op 21/1/2018.

Kerstwens
Het team en alle kinderen van BS De Brembocht
wensen u hele fijne feestdagen en een gezond
2018!
We zien iedereen graag weer gezond en wel
terug op maandag 8 januari 2019!

We naderen de Kerstvakantie en ook dan is het
van het grootste belang dat de leerlingen goed
zichtbaar zijn. Kijk nog maar eens op:
www.reflectionday.nl/beeldmateriaal
Meer informatie vindt u op www.reflectionday.nl
Vakantierooster 2018-2019

Kerstviering
Morgenavond vieren we kerstfeest op school.
Hierbij de laatste informatie.
De kinderen zijn vanaf 17.15 uur welkom in de
klas. Het is de bedoeling dat u dan ook pas uw
gerechten meegeeft. Graag “hapklaar” !
De kinderen moeten zelf een beker, bord en
bestek meenemen. Wij vragen u deze al
donderdagochtend mee te geven.
Als u uw kind(eren) ophaalt om 18.30 uur in de
klas, is er buiten bij de hoofdingang gelegenheid
om een glas glühwein of chocomelk te drinken.
Om 19.00 uur sluiten we af.
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en de
beste wensen voor het nieuwe jaar.
De kerstcommissie
Ingangen
Vorige week gaven we aan dat eergisteren en
gisteren het linoleum in de rest van de gangen
gelegd zou worden. Dat is ook gebeurd.
We vinden het er prachtig uit zien.
Bij de ingangen aan de speelplaats wordt deze
week de laatste hand gelegd aan het plaatsen
van de droogloopmatten.
Ook wordt er nog hard gewerkt in diverse andere
ruimtes, zowel door de schilders als degene die
de vloeren legt.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
e
2 Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
e
2 Pinksterdag
Zomervakantie

15 t/m 19 oktober 2018
24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019
04 t/m 08 maart 2019
22 april 2019
27 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
We hebben allemaal zin in de kerstavond op
school en in de kerstvakantie.
Deze week hebben alle kleuters een “vuurwerk –
schilderij” gemaakt. Door knikkers in een deksel
met verf te rollen ontstaan de mooiste creaties.
Een deel van het kunstwerk komt in het
plakboek, van het andere deel hebben we
kerstkaarten gemaakt voor de voedselbank.
In beide groepen hebben de kinderen hun
gestelde doel geoefend. Er is o.a. gepuzzeld,
getekend, geknutseld, gerekend en geschreven.
We zijn met zijn allen trots op de behaalde
resultaten!

We luisteren elke dag naar een stukje van het
kerstverhaal. Op het digibord hebben we
gekeken en geluisterd naar het prentenboek
“Kerstmis” van Dick Bruna. Je kunt dit boek op
YouTube bekijken.
Voor de kerstvakantie zijn beide kleutergroepen
weer verhuisd naar hun eigen lokalen.

Groep 3
Nog een paar dagen en dan kunnen de kinderen
gaan genieten van een welverdiende vakantie.
We kunnen terugkijken op gezellige en leerzame
maanden in groep 3.
Het leesproces gaat als een trein en ook op
schrijf- en rekengebied oefenen de kinderen
gedreven.
Alle kinderen krijgen donderdag leesbladen mee
naar huis. Het verzoek is om elke dag even met
uw kind samen te lezen. Het mag in dit boekje of
in een boekje uit de bibliotheek. Dit om te
voorkomen dat het leesniveau terugzakt. Dat zou
zonde zijn.
Elke keer als uw zoon of dochter goed geoefend
heeft, mag hij/zij een ster kleuren. Wanneer alle
sterren zijn ingekleurd, dan mag uw zoon of
dochter na de vakantie een kaartje uit komen
zoeken. Veel leesplezier!

Oudergesprekken
Na de vakantie gaan we de tien minuten
gesprekken indelen. U krijgt hier de week na de
vakantie bericht over. De gesprekken vinden
plaats op dinsdag 16 en 23 januari 2018.
Groep 5
Schaatsen
Vrijdag 22 december gaat groep 5 schaatsen.
Wij zijn voorzien van voldoende auto’s . Super!
Dans
De kinderen die zich hebben aangemeld voor
het dansen in de Schalm hebben 2
toegangskaartjes meegekregen. Zij worden om
18.00 uur verwacht bij de artiesteningang. De
show begint om 19.00 uur. De mama’s van
Merel en Isabelle zullen de kinderen begeleiden.
Neem gerust wat eten/drinken mee voor het
wachten tussendoor.
Rekenen/Taal/Spelling
- Rekenen: we zijn niet gestart met een nieuw
blok, maar oefenen extra de klok en het
automatiseren van +/- en x.
- Taal: het geheugen, de herinnering,
vergeetachtig, voorgoed, tijdelijk, het schroot, de
hersens, de verpleger, allereerst, zich afspelen,
in geuren en keuren en aan iemands lippen
hangen.
- Spelling: sla – jager woorden

Groep 4
Kerst
Donderdagavond gaan we gezellig kerstfeest
vieren met elkaar!
Een mooie afsluiting van een drukke periode met
veel veranderingen, nieuwe leerkrachten en
wennen aan elkaar. In het nieuwe jaar gaan we
er weer tegenaan!
Rekenen
We zijn druk bezig met het automatiseren van de
tafeltjes van 2, 5 en 10. Ook sommen + en – tot
de twintig worden flink geoefend. Misschien kunt
u in de vakantie hier ook aandacht aan
besteden!
Hieronder vindt u verschillende tips waarmee
iedereen thuis aan de slag kan met betrekking
tot het automatiseren:
 Bordspellen spelen waarbij kinderen zelf
snel de som uitrekenen wat met de
dobbelsteen is gegooid.
 Memory met: tafeltjes, sommen tot 10,
sommen tot 20.
 www.tafelsoefenen.nl
 www.schoolbordportaal.nl en dan
zoeken op automatiseren.

Kerst
Een kerstquiz, woordzoeker, kleurplaat, puzzel,
kerstkaart maken en ook aandacht besteden aan
het onderwerp De Voedselbank en het
kerstverhaal. Hier houden wij ons in deze
kerstweek graag mee bezig.
Klassendienst
Na de vakantie zijn Sam en Jad aan de beurt.
Groep 6
Aardrijkskunde
De kinderen hebben een samenvatting van het
blok van aardrijkskunde mee naar huis
gekregen. Vrijdag 12 januari hebben ze een
toets.

Schoolschaatsen
Vrijdag gaan we schaatsen op de ijsbaan in
Veldhoven. Fijn dat er zoveel ouders zijn die
willen rijden. Het is van belang dat alle kinderen
handschoenen dragen. Schaatsen worden
kosteloos geleend. Eigen schaatsen mógen zelf
meegebracht worden.

Gymles
Hieronder ziet u enkele foto’s van een actieve
gymles van afgelopen dinsdag.

Taal
De woordenschatwoorden van deze week zijn:
de smaragd, de edelsteen, de robijn, de omvang,
de inhoud, verblinden, haarfijn, bevestigen,
overeenkomstig, plannen, het niet op iemand
begrepen hebben, van iets op de hoogte zijn.
Klassendienst
Bedankt Danique en Laura, na de vakantie zijn
Senna en Julia aan de beurt.
Groep 7
Schaatsen
Afgelopen vrijdag hebben we geschaatst in
Veldhoven-Dorp. Na een les met allemaal
moeilijke oefeningen mochten we zelf nog even
schaatsen. Het was erg leuk geweest!

Groep 8
Schaatsen
Woensdag hebben we heerlijk een uur
geschaatst op de ijsbaan in Veldhoven-Dorp. Na
een schaatsles mochten de kinderen nog even
vrij schaatsen.
Vuurwerkvoorlichting
Vorige week heeft groep 8 van bureau Halt
voorlichting gekregen over het kopen en
gebruiken van vuurwerk.
Zaalvoetbaltoernooi
Woensdag 17 januari doet groep 8 met twee
teams mee aan het zaalvoetbaltoernooi in de
sportzaal van het Sondervick college. Het
toernooi begint om 15.30 uur. Graag hebben we
een begeleidende ouder per team.

JARIGEN VAN 14 T/M
20 DECEMBER 2017
Kimberley, Safae, Quinty, Jady, Lukas en Nadir
waren afgelopen week jarig.
Van harte gefeliciteerd!

